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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok valamennyiüknek! Nagy tisztelettel 
köszöntöm önöket, köszöntöm a bizottság tagjait és mindazokat, akik 
figyelemmel kísérik a bizottság munkáját, köszöntöm vendégeinket! A 
Fenntartható fejlődés bizottságának május 24-ei ülését ezzel megnyitom. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Dankó Béla képviselőtársunk 
jelezte távollétét, őt dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti, illetve 
Simonka György képviselőtársunk jelezte távollétét, őt Varga Gábor 
képviselőtársunk helyettesíti.  

Miután a határozatképességet megállapítottam, a napirendre térünk rá. 
A mai nap folyamán öt napirendi pontot kellene megtárgyalnunk. Első 
napirendi pontként a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját kellene lebonyolítanunk a házszabály 
vonatkozó szakaszai alapján, a törvényjavaslat az informatikai hálózaton a 
T/15381. számon érhető el. Második napirendi pontként az egyes 
törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 
Önálló képviselői indítványként van előttünk a kezdeményezés, és a T/15403. 
számon érhető el a javaslat. Harmadik napirendi pontként az 
azbesztmentesítéssel összefüggő, tovább nem halasztható feladatokról szóló 
határozati javaslat megvitatására kerülne sor, szintén egy önálló képviselői 
indítvány tárgysorozatba vételéről van szó, amely a H/15435. számon érhető 
el az informatikai hálózaton. Negyedik napirendi pontként az Allergia-
parlagfű kerekasztal működéséről szóló határozat megvitatására és 
elfogadására kerülhet sor. Ötödik napirendi pontként az egyebek kerül sorra.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás vagy eltérő javaslat az előterjesztéshez 
képest. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek 
megfelelően szavazzunk a napirendi javaslatról! Kérem, hogy aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
T/15381. számú törvényjavaslat (Részletes vita) 

Ennek megfelelően megnyitom az első napirendi pontot, a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitáját. 
Elsőként is tisztelettel köszöntöm a napirendi pont megtárgyalásához érkezett 
vendégeinket, Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető asszonyt, Kubicza Enikő 
közigazgatási tanácsadót, illetve a Földművelésügyi Minisztérium kíván még a 
bizottság rendelkezésére állni, amennyiben bármilyen speciális kérdés 
merülne fel, és így Klenczner Gergely főosztályvezető úr, illetve Rudolf Jenő 
költségvetési referens úr áll a rendelkezésünkre, amennyiben konkrét kérdés 
merülne fel a minisztériumhoz tartozó fejezeti költségvetés vonatkozásában.  

Ennek megfelelően megnyitom a részletes vita első szakaszát, amikor a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja alapján kell 
megállapítanunk a szokásos eljárásnak megfelelően, hogy a beterjesztett 
költségvetés, illetve a törvényjavaslat megfelel-e a jogalkotás 
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követelményeinek, az uniós kötelezettségekből eredő követelményeknek, és 
illeszkedik-e a jogrendszer egészébe. Miután az előterjesztő jelen van, így 
megkérem a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében jelen lévő 
osztályvezető asszonyt, hogy röviden vázolja a költségvetéssel kapcsolatos 
gondolatait a bizottságnak, illetve a Földművelésügyi Minisztériumból a 
főosztályvezető úr majd dönt, hogy ki kívánja-e egészíteni, vagy hozzá kíván-e 
szólni az előterjesztéshez. Elsőként az előterjesztőnek adom meg a szót. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Előzetesen csak 
tájékoztatni szeretném a bizottságot arról, hogy a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek a 2018. évi költségvetésitörvény-
javaslat megfelel, azaz az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő 
és nyújtotta be a törvényjavaslatot a kormány, az államháztartási törvényben 
foglalt határidők betartásával. Ahogyan az Alaptörvény előírja, törvényi 
szinten került meghatározásra, megállapításra a 2018. évi 
költségvetésitörvény-javaslat; a törvényjavaslat nemzetközi jogból és európai 
uniós jogból eredő kötelezettséget nem sért; valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet előírásainak 
betartásával készült, és az egyeztetések során az igazságügyi tárca is 
ellenőrizte a törvényjavaslatot.  

Egy általános tájékoztatást szeretne hallani a bizottság?  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy mennyire tájékozottak a 

költségvetésben, és hogy általános tájékoztatást kérnek-e. Kérem, hogy 
jelezze, aki indokoltnak érzi az általános tájékoztatást. (Senki nem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság tagjai általánosan tájékozottak 
ebben, tehát valószínűleg indokolatlan. Ebben az esetben köszönöm szépen a 
felvezetőjét.  

A főosztályvezető úr ki kívánja-e egészíteni? 
 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Ennek megfelelően megkezdjük a 

részletes vita első szakaszát. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
véleményt kíván formálni. Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a 
költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban írásban csak olyan kisebbségi 
vagy többségi vélemény hangozhat el a későbbiekben, ami a bizottság ülésén 
jelen pillanatban elhangzik, tehát el kell mondani. Helyesbítem az 
eljárásrendet: ma 4 óráig kell írásban leadni a kisebbségi véleményt, de annak 
el kell hangoznia a bizottság ülésén, és csak az képviselhető a továbbiakban; ez 
igaz a többségi véleményre is.  

Megkérdezem, hogy a vita első szakaszában ki kíván véleményt 
formálni. (Jelzésre:) Manninger Jenő! 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Akkor javaslatot teszek a többségi véleményre. A bizottság megállapítja, hogy 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, valamint az 
Alaptörvényből eredő, illetve a további szükséges jogi és jogalkotási 
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követelményeknek. A 2018-as költségvetés előzményeiről elmondható, hogy 
az elmúlt években a polgári kormány intézkedései a gazdaságpolitika területén 
is meghozták az eredményüket, az elmúlt években folyamatosan bővült a 
gazdaság, nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a reálbérek, javult hazánk 
gazdasági, termelési és finanszírozási szerkezete, mindez makrogazdasági és 
makropénzügyi egyensúly mellett valósult meg, így tehát eljöhetett az ideje, 
hogy a gazdaságfejlesztés további lépései a nagyobb hozzáadott értékű 
termelő, szolgáltató tevékenységet és erős innovációt szolgálhatják, és 
elkezdődhetett a dinamikus béremelések időszak.  

Magyarország 2018. évi költségvetéséről ezért tehát elmondható, hogy 
a munkából élő emberek költségvetése, folytatódnak a béremelési programok 
a közszférában, az egészségügyben, a felsőoktatásban, a pedagógusok körében 
többek között. A piaci szférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése 
teszi lehetővé a bérek további növekedését, az idei 15 százalék után 2018-ban 
további 8 százalékkal nő a minimálbér, a garantált bérminimum 
12 százalékkal, a nyugdíjak pedig az infláció mértékével emelkednek. A 2018. 
évi költségvetés a családbarát rendszert is erősíti, havi 35 ezer forintra nő a 
kétgyermekes családok havi adókedvezménye. Továbbra is számíthatnak 
adókedvezményre az elsőházasok, az otthonteremtési program forrása 
jelentősen bővül. Minden költségvetési alrendszerre több forrás jut 2018-ban, 
és 2018-ban is folytatódnak az áfacsökkentések, az internet és az éttermi 
étkezés utáni áfa, illetve a vállalkozásokat terhelők adók csökkentése. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? 

(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Már a múlt heti 

vitában is többször hangoztattuk, és azt gondolom, hogy a Fenntartható 
fejlődés bizottsága tagjaként fontos, hogy elmondjam, hogy szerintem ez a 
költségvetés ilyen szempontból nem fenntartható fejlődés jó pár társadalmi 
réteg számára, hiszen pont azok, akik a legkevésbé állnak most jól anyagilag, 
azok azok az emberek, akikkel nem foglalkozik ez a költségvetés, azok azok, 
akiknek nem segít. Azon családoknak, amelyek közfoglalkoztatottként 
dolgoznak, nekik nem lesz könnyebb az életük, hiszen a családi 
adókedvezményt ők nem fogják tudni igénybe venni, a CSOK-ot ők nem fogják 
tudni igénybe venni, ők azok az emberek, akik vagy 22 800 forintból élnek 
ma, vagy pedig minimális közfoglalkoztatotti fizetésből, amiből – egyezzünk 
meg! – nem lehet megélni normálisan ma Magyarországon. Én azt látom, 
hogy velük ma nem foglalkozunk igazán úgy, ahogy kéne, és azért a vidéki 
településeken egyre nagyobb arányban vannak ilyen fiatal családok, amelyek 
tényleg nem látnak majd más lehetőséget, mint hogy inkább elmennek 
külföldre dolgozni, mert abból a fizetésből legalább meg lehet élni. És ha csak 
egy olyan fiatalt nézünk, aki most frissdiplomásként kikerül az egyetemről, és 
megpróbál megélni ma Magyarországon, Budapesten, és albérletet bérel, és 
fizeti a diákhitelét, és megpróbálja a rezsit kifizetni, az ma nem jön ki abból a 
fizetésből, amit átlagban ma egy pályakezdő kereshet Budapesten. Innentől 
kezdve sem a fiatalok, sem a hátrányos helyzetű családok számára nem nyújt 
ez a költségvetés a jövőben sem stabilitást és fenntartható fejlődést.  

Többször elmondtam a múlt héten is, hogy azon embereknek, akik pont 
a mi bizottsági munkánkat segítik, pont azoknak a tisztviselőknek az 
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illetményalapja nem emelkedett az elmúlt hét évben. Azt gondolom, ez is egy 
olyan lépés lenne, hogy az ő illetményalapjuk végre emelkedjen, ami egy igaz 
gesztus lenne azon emberek számára, akik dolgoznak, és segítik a mi 
munkánkat, mert azt gondolom, hogy ezek az emberek igazán megérdemlik.  

Rátérve egy-két területre: azt látjuk, hogy a 
környezetvédelmitermékdíj-bevétel 75,3 milliárdra nő, csak azt nem látjuk 
még mindig, hogy ez arra lenne fordítva, amire igazán kéne. Miután ez a 
kormány szétverte a hulladékgazdálkodást Magyarországon, és tönkretette 
azokat a cégeket, amelyek nagy arányban önkormányzati tulajdonú nonprofit 
cégek voltak, ezt az összeget még mindig nem arra fordítják, hogy ők életben 
maradjanak, és normálisan tudják csinálni a munkájukat.  

Az NHKV 4,2 milliárd forintot kap, amiből 2,7 milliárd forintot azonnal 
vissza is fizet, a tényleges támogatás 1,5 milliárd, amit, gondolom, majd akkor 
autókra, irodákra meg saját magukra tud elkölteni ez a cég. Ez az a cég, amely, 
azt gondolom, a jelképe a hulladékgazdálkodás szétverésének. Hozzáadott 
értéke nincs, a feladatait nem tudta ellátni az elmúlt időszakban, normálisan 
ha a piacon így működne egy cég, akkor az már régen bedőlt volna, mert csak 
és kizárólag saját magára költ, a hulladékgazdálkodással foglalkozó baráti 
cégeknek megfelelő összeget fizet vissza, amelyik nem annyira szimpatikus, 
azt ellehetetleníti és tönkreteszi, és azoknak nem nyújtja azt az összeget, ami 
járna ahhoz, hogy normálisan fenn lehessen tartani ezt a szektort. 

Éppen ezért az MSZP-frakció ezt a költségvetést nem fogja tudni 
támogatni. Azt gondolom, hogy át kéne gondolni, mi a fontos. Én azt 
gondolom, hogy a jövő nemzedéke a fontos, hogy azoknak a fiataloknak, akik 
ma életet akarnak kezdeni Magyarországon, és családot akarnak alapítani, 
azoknak legyen lehetősége, és ne csak azoknak, akik jómódú családból jönnek, 
hanem azoknak is, akik egy átlagcsaládból jönnek, és azon emberek, akik ma 
nagyon nehezen élnek meg közfoglalkoztatottként vagy a 22 800 forintból – 
azt már nem is tudom, azt minek nevezzem, ez az összeg egyszerűen 
felháborító –, akik ezekből élnek meg, azokat pedig az út szélén hagyja a 
kormány a következő évre is, ők ma azt láthatják, hogy a következő másfél 
évben nekik nem lesz jobb az élet. Köszönöm.  
 

ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását. Kérdezem, hogy van-e 
további hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs jelentkező, 
megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át az ülésvezetést, hogy 
szót tudjak kérni.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm a szót. 

Frakcióm álláspontját kívánom képviselni a bizottság ülését. Elsőként is el 
szeretném mondani, hogy Putyin bábkormányának költségvetése nem a 
magyar társadalom költségvetése, éppen ezért nem tűnik elfogadhatónak.  

Elsőként is cáfolni szeretnék két előttem hozzászólót. Elsőként a 
főosztályvezető asszonyt szeretném cáfolni, aki azt mondta, hogy az 
Alaptörvényből eredő követelményeknek megfelel a költségvetés. Ez sajnos 
semmilyen formában nem állja meg a helyét. Több alapjog biztosításának a 
feltételeit nem rendezi, akár ha a tisztességes megélhetésre utalok, de akár az 
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egészséges környezethez való jog megteremtésére irányuló törekvései nem 
nyilvánulnak meg semmiben a költségvetésben, és leginkább az ezen jogokat 
alapvetően sértő költségvetési rendszer jön létre. Másodjára Manninger Jenő 
képviselőtársamnak szeretném elmondani, aki úgy kezdte, hogy polgári 
költségvetés vagy polgári értékek, hogy nem, ez továbbra is a milliárdosok 
érdekeit képviselő költségvetés, és a polgárságot – amit még névként 
használnak –, az értékeit sajnos semmilyen szinten nem veszi figyelembe.  

Ennek megfelelően ez a magyar költségvetés semmilyen formában nem 
tudja élvezni a Lehet Más a Politika támogatását, hiszen nincs valódi teljes 
körű béremelés, nem oldja meg a bérválságot, néhány helyen ad csak emelést, 
és ott sem minden esetben ott, ahol a leginkább kellene. Sokkal több 
béremelésre, nagyobb jövedelmekre lenne szükség, és ennek a költségvetési 
forrásait biztosítani kell. A magyar kisvállalkozások helyett elsősorban 
továbbra is a külföldi nagyvállalatokat támogatja, a magyar családok helyett 
maximum a kormánytagok családjai léphetnek előre, nyilván ők nagyot, a 
svájci bankszámlák gazdagodhatnak miniszterelnöki családoknál, de ez a 
magyar családok többségét nyilvánvalóan nem érinti. A 2010-13 közötti 
megszorítások továbbra is bele vannak építve a költségvetésbe, az oktatás, az 
egészségügy forrásainak elvonása, a szociális kiadások csökkentése, a 
környezetvédelem vagy a társadalom egészsége szempontjából 
kulcsfontosságú kérdések leépültek, és továbbra sem látható az, hogy ennek 
megváltoztatására bármilyen törekvés vagy érdemi lépés valósulna meg.  

A magyar gazdaság, a közszféra is évek óta ugyanúgy néhány külső 
forrástól függ, ez a költségvetés kiemelkedően ilyen, hiszen gyakorlatilag a 
legfőbb forrás az EU-s pénzek beáramlása, a lassan 5 százalékot kitevő EU-s 
pénzek felhasználását rövidlátó módon még fel is gyorsítják ezzel az „utánam 
a vízözön” politikával, hogy nem lehet tudni, mi lesz utána a 2020-ig tartó 
költségvetési ciklusban.  

A másik fő külső forrás a nálunk megtelepedett multinacionális 
vállalatok exportja, részben foglalkoztatása, hiszen ez továbbra is azt erősíti, 
hogy a magyar kormánynak a legfőbb munkahelyteremtő stratégiája az, hogy 
hogyan kell alacsonyan tartani a béreket, hogy ezzel vonzó piaci feltételeket 
teremtsen multinacionális cégeknek, és ezáltal minél nagyobb gazdasági 
kitettséggel kiszolgáltassa az országot külföldi cégeknek. Ennek köszönhető 
az, hogy ha a különböző világválságok hatásait vizsgáljuk, Magyarország 
kitettsége lényegesen nagyobb kockázatokat rejt, mint ha a magyarországi kis- 
és középvállalkozások megerősítésére fordítanánk forrásokat, és 
adópolitikával, támogatáspolitikával őket segítenénk.  

A harmadik külső forrás egyre aggasztóbb módon a külföldi dolgozó 
magyarok hazautalásai. Ezen forrás jelentősége tovább növekszik, de ennek 
igazán nincs miért örülni. Gyakorlatilag a külföldön dolgozók munkája, 
kreativitása, hozzáadott értéke és tevékenysége nagyon-nagyon hiányzik a 
magyar gazdaságból, és vidéki térségek sokasága szenved azon 
munkaerőhiánytól, amit ez a félmilliós és várhatóan még további 300 ezres 
elvándorlás teremt Magyarországon. 2015-ben ezer milliárdra tették a 
hazautalt összeget, érdeklődéssel várjuk a 2016-ra vonatkozó adatokat, de 
hogy ez az összeg folyamatosan növekszik, az egyben azt is jelenti, hogy a 
magyar kormány egyszerűen élősködik a magyar dolgozók bérén, hiszen akik 
a kormányzati politika problémái miatt nem tudnak Magyarországon megélni, 
és kimennek, és másutt keresnek megélhetést, azok hazautalásait és 
családsegítését próbálják meg az elköltött pénz formájában különböző 
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adókként, például általános forgalmi adóként beáramoltatni 
rekordmagassággal a magyar költségvetésbe. Elfogadhatatlan ez az élősködés, 
hogy a gazdálkodásra, a jó gazda gondosságára, jó államra nem képes a 
magyar kormány, hanem gyakorlatilag az azon a néhány családon, amelyek 
dolgozni igyekeznek, való élősködésével próbálja a milliárdosait támogatni.  

A Lehet Más a Politika a költségvetési módosítóiban nyilvánvalóan 
megnevezzük az összes forrást annak megfelelően, hogy honnan és miért 
veszünk el forrásokat. Megszüntetnénk ezt az ostoba 
propagandaminisztériumot, a Magyar Művészeti Akadémiát, az Eximbank 
pénzlenyúlásait, a Külügyminisztérium beruházási kalandorkodásait, a 
Hungaroring Zrt. támogatását. A közmédiánál annyit hagynánk, amennyi a 
közfeladatokra kell, és a kormánypropagandát erősítő szennycsatornákat 
eltörölnénk. A fölösleges beruházásokat leállítanánk, elsőként Paks II.-t, a 
Liget Budapest projektet, a Puskás Stadiont, a Várba költözést, a Budapest–
Belgrád vasútvonalat, a Ludovika Campust. A Modern Városok Program egy 
jelentős része is eltörölhető lenne, és az a pénz minden további nélkül 
odaadható lenne magyar embereknek, hogy a jövedelmük erősödésével 
erősítsék a gazdaságot. A túlzó CSOK helyett sokkal inkább 
bérlakásprogramra lenne szükség, nem arra lenne szükség, hogy a kormány 
azt támogassa, hogy a vidéki térségekből elfelé tudjanak továbbra is 
vándorolni családok, hanem arra kellene forrást biztosítani, hogy ott 
maradjanak, és helyi megélhetést teremtsenek. Paks II. helyett egyértelműen 
egy zöldberuházási alapra lenne szükség, ami a lakossági 
energiahatékonyságot és a megújulóenergia-termelést támogatná, és egy 
időzített atombomba helyett inkább arra teremtene lehetőséget a magyar 
családok számára, hogy energiafüggetlenséget érjenek el. Mindezen 
intézkedésekkel egy 2300 milliárdos megtakarítást tudunk a költségvetésben 
biztosítani a javaslatainkkal, és ennek felhasználását magyar családok 
lehetőségeinek gazdagítására fordítanánk.  

A környezetpolitikai vélemény – hiszen mégiscsak a Fenntartható 
fejlődés bizottságában vagyunk – az, hogy a módosítók, amelyek ide kerültek, 
alapvetően Magyarország környezetbiztonságát, környezeti és természeti 
értékeinek megőrzését, a környezet-egészségügyi fejlesztéseket és 
Magyarország természeti értékgazdagságának bővítését és megőrzését 
segítenék annak érdekében, hogy az Alaptörvény P) cikkében foglaltak 
teljesüljenek, miszerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 
erdők, a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és 
állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelynek védelme, fenntartása, a jövő nemzedékek számára való megőrzése 
az állam és mindenki kötelessége. Az állam ebből szemlátomást kivonul, a 
nemzeti parkok költségvetését gyakorlatilag úgy alakította ki, hogy saját 
bevételből kelljen gazdálkodniuk, előkészítve ezzel a felszámolásukat, illetve a 
nemzeti parki infrastruktúra lenyúlását, hiszen a költségvetésből gyakorlatilag 
most már egyértelműen kiderül, hogy a természetvédelemből mint olyanból 
kivonul a magyar állam. A természetvédelem EU-s programok, néhány LIFE-
program nélkül megszűnt Magyarországon, ennek megfelelően Magyarország 
biológiai sokfélesége alapvetően veszélyben van.  

Az osztályvezető asszonynak az ügyben is cáfolnám azon állításait, hogy 
megfelel a jogalkotási követelményeknek, hiszen az előbb csak az 
Alaptörvényre utaltam, most utalok a nemzetközi kötelezettségekre, hiszen 
sem az európai uniós természetvédelmi követelményekre, mint a 
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Natura 2000-es irányelvek betartása, sem pedig a riói egyezményre, a ramsari 
egyezményre, a berni egyezményre, a bonni egyezményre, a washingtoni 
egyezményre és mindazokra a környezetjogi nemzetközi egyezményeknek a 
betartására irányuló költségvetési forrásokat nem tartalmazza a költségvetés, 
ahol Magyarország a ratifikált egyezményekben kötelező jelleggel vállalt fel 
feladatokat. Nem felel meg tehát a nemzetközi egyezményekből eredő 
követelményeknek sem.  

Mindezek alapján alapvetően szükséges elmondani, hogy a 
környezetvédelmi szempontok integrálása a természeti erőforrásokkal 
gazdálkodó, környezetre hatást gyakorló ágazati támogatáspolitikában kellene 
hogy érvényesüljön, ennek szemléletében adtunk be módosításokat. 
Másodsorban szükséges volna a kormány környezetjogi és gazdasági 
szabályozó eszközöknek a hatékony fenntarthatóságot szolgáló működését 
megvalósítani úgy, hogy az ne veszélyeztesse Magyarország 
környezetbiztonságát. Harmadsorban említve pedig halaszthatatlan volna a 
kor kihívásait megválaszolni tudó természetierőforrás-gazdálkodás, ami jelen 
pillanatban a nyomaiban sem lelhető fel a költségvetés szemléletében.  

Mindezeknek megfelelően a Lehet Más a Politika frakciója nem kívánja 
támogatni ezt a költségvetést. Továbbra is úgy ítéljük meg, hogy ez 
milliárdosok érdekeit szolgálja, és a paksi beruházással nyilvánvalóan a 
putyini bábkormányt és azokat az orosz érdekeket szolgálja, amelyekkel a 
Roszatomhoz lehet a magyar adófizetők forrásait szivárogtatni. Ezért – 
megértésüket kérve – a Lehet Más a Politika frakció egyértelmű nemmel fog 
szavazni, amennyiben módosító indítványaink nem kerülnek minden esetben 
támogatásra. Köszönöm a megszólalás lehetőségét, elnök úr. 

 
ELNÖK: Az ülésvezetés feladatát visszaadom az elnök úr számára.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e további kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Így az előterjesztőknek adom meg a szót, 
hogy kívánnak-e reagálni az elhangzottakra.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem kívánunk reagálni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a Földművelésügyi 

Minisztériumból a főosztályvezető urat, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra.  

 
KLENCZNER GERGELY főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen akkor a segítségüket.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel lezárhatom-e a vita első 

szakaszát. (Nincs ellenvélemény.)  
Ennek megfelelően áttérnénk a részletes vita második szakaszára, a 

bizottsághoz benyújtott módosító javaslatok megvitatására. A háttéranyag 
pontjain olyan logika alapján mennénk végig, miszerint az összefüggő ajánlási 
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pontok közül mindig a megjelölt célt tartalmazó pontról döntünk, nem pedig a 
forrásoldalt tartalmazó lábról. A döntés természetesen minden esetben 
vonatkozik az összefüggő pontokra is. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 
világos-e, hogy fogunk végigmenni. (Általános helyeslés.) Előzetesen 
egyeztettem a kormánypárti frakcióval, és az volt a javaslat, hogy külön-külön 
végigmehetünk az összes módosítón, ennek megfelelően nyitnánk meg. 
Megkérdezem, hogy ez az eljárásrend megfelelő-e. (Általános helyeslés.) Nem 
látok ellenvéleményt. Ennek megfelelően akkor a módosító indítványokra 
térünk rá.  

Megkérem az osztályvezető asszonyt, hogy amikor megkérdezem az 
álláspontját, akkor egységesen vagy egyben tájékoztasson bennünket, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e az ülés során.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudunk képviselni.  
 
ELNÖK: Minden esetben? 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Minden esetben tárcaálláspont kerül képviseletre. Akkor 

külön-külön nem fogom feltenni a módosító indítványoknál a kérdést. 
Köszönöm szépen.  

Az első módosító indítvány, amelyet a bizottságunknak meg kell 
tárgyalnia, a háttéranyag sorszámozása szerint a 707. számú költségvetési 
módosító javaslat, itt nincs kapcsolódás. A 707. költségvetési módosító 
javaslat a nemzeti parki igazgatóságok működésével kapcsolatos kiadásokra, 
működésre és természetvédelmi feladatokra irányuló javaslat, a benyújtója a 
Lehet Más a Politika frakciója. Kérdezem azt, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Bocsánatot kérek, picit 
kilépve az elnöki szerepből tájékoztatni szeretném önöket, hogy úgy érzem, 
hogy az általános részben, az első vitaszakaszban az indoklásomat megtettem, 
ezért a költségvetési módosítókhoz külön-külön újabb indoklást nem kívánok 
fűzni, de természetesen bármilyen kérdésre válaszolok, amennyiben az 
felmerült – hogyha ez így megfelel. (Általános helyeslés.) Jó.  

Ebben az esetben akkor a 707. módosítóról beszélünk. Kérdezem, hogy 
van-e kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 
nincs ilyen. A költségvetési módosító szerint a Földművelésügyi Minisztérium 
fejezeti költségvetésébe kerülne átsorolásra pénz. Kérdezem, hogy akkor 
szavazhatunk-e. (Senki nem jelentkezik.) Ellenvélemény nincs… 
(Közbeszólásra:) Bocsánat, minden szavazás előtt megkérdezem az 
előterjesztőt, hogy mi a tárca álláspontja.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hibás az álláspont, de elfogadom. 

Megkérdezem akkor a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 
költségvetési módosítót. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Ki 
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az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással, egy igennel és hét 
nemmel nem fogadta el a bizottság.  

A következő módosító indítvány a 712-es, szintén a Lehet Más a 
Politika frakciója nyújtotta be a módosítást. Itt egyértelműen a PM10-es 
koncentráció csökkentésével kapcsolatos kiadások növelését tartottuk 
indokoltnak, és erről érdemi források átcsoportosításával környezet-
egészségügyi fejlesztést kívántunk megtenni. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés vagy 

hozzászólás a módosítóval kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen, így szavazunk róla. Kérem, hogy aki 
támogatja a módosítót, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egy. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodással, hét nem szavazattal nem támogatta a bizottság a módosító 
javaslatot.  

A következő módosító indítvány a 713. pont, amely összefügg az 1702. 
módosító indítvánnyal is. Kepli Lajos képviselőtársunk nyújtotta be a 
Jobbikból, az első, a környezetvédelmi civil szervezetek támogatására irányuló 
pályázati alap megnövelésére tett javaslatot. Kérdezem, hogy van-e kérdés 
vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazzunk róla! Kérem, hogy aki támogatja 

a költségvetési módosítót, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett nem fogadta el a bizottság.  

A következő módosító indítvány, amelyet meg kell tárgyalnunk, a 825. 
módosító pont, amelynek nincsenek kapcsolódásai. A Lehet Más a Politika 
frakciója nyújtotta be a javaslatot környezetvédelmi célfeladatok és 
kárelhárítás megvalósítására. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ebben az esetben szavazunk róla. Kérem, 

hogy aki támogatja a benyújtott módosítást, az kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egy fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hét fő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 fő tartózkodásával és hét 
nemmel nem fogadta el a bizottság.  

A következő módosító indítvány az 1196. módosító, amely 
összefüggésben van a 148. javaslattal. Ezt Sneider Tamás és dr. Lukács László 
jobbikos képviselőtársaink nyújtották be, összességében az M4-es autópálya 
Abony–Fegyvernek közötti szakaszának megépítésére irányul az indítvány, 
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tehát az M4-es, csak hogy világos legyen, mert hiszen erről már beszéltünk a 
bizottság keretein belül. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ebben az esetben szavazunk. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem 
támogatás. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ebben az esetben egy 
tartózkodással és négy nemmel nem fogadta el az indítványt a bizottság.  

A következő módosító pont, amelyet meg kell tárgyalnunk, az 1245. 
módosító indítvány, amelyet Kepli Lajos jobbikos képviselőtársunk nyújtott 
be, ez a várpalotai szénbánya megnyitására irányuló törekvésről szól, a 
bányanyitási feladatok kiadásaihoz a klíma-, energia- és zöldgazdaság-politika 
ágazati programok fejezeten belül. Ez kapcsolódik az 1851. módosító ponthoz. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nos, akkor ki az, aki nem támogatja? – még egyszer! 
(Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás 
mellett nem került elfogadásra. 

A következő módosító pont, amelyet meg kell tárgyalnunk, Szabó 
Timea független országgyűlési képviselő önálló indítványa az 1255. pontban, 
amely kapcsolódik a költségvetési módosítók 688. pontjához, és a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
költségvetésében az épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő 
feladatok ellátására irányuló költségvetési átcsoportosításra tesz javaslatot. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. (Jelzésre:) Heringes Anita 
képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Az épületenergetikára és 

energiahatékonyságra szánt pénz növelését száz százalékban tudom 
támogatni, viszont a Paks II-től való tőkeemelés elvételét meg nem tudom 
támogatni. Szerintem ez nem két kizáró dolog, hanem a kettőt együtt is lehet 
jól csinálni. Éppen ezért én ennél a szavazásnál én csak tartózkodást tudok 
nyomni, mert mind a kettőt egyszerre kéne csinálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményét. Megkérdezem, hogy van-e 

más kérdés vagy vélemény. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs 
ilyen. Ennek megfelelően szavazunk… Bocsánat, a tárca álláspontját 
kérdezem.  
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy bármi más 

felmerül-e ezzel kapcsolatban? (Megszólal a teremben elhelyezett telefon.) 
Bocsánat, egy perc technikai szünet, valami történik. (Elnémul a telefon.) 
Nagyon érdekes… (Derültség.) Még így sem jártunk. (Derültség.)  

Akkor emlékeztetek mindenkit, hogy az 1255. módosítónál tartunk, a 
tárca nem támogatta. Szabó Timea független országgyűlési képviselőnek az 
indítványáról fogunk akkor szavazni. Kérem, hogy aki támogatja, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egy fő. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat fő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két fő. Megállapítom, 
hogy így nem került elfogadásra. 

A következő módosító indítványt Szilágyi György jobbikos 
képviselőtársunk nyújtotta be az 1262. sorszámon, és ez kapcsolódik az 1728. 
költségvetési módosítóhoz. Ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti 
forrásaiból a pilisszántói tornaterem fejlesztésére irányuló… (Közbeszólás.) 
Bocsánat! Nyilvánvalóan nem kérdezhetjük meg, hogy miért ide nyújtotta be, 
tehát valami miatt azt gondolta, hogy a Fenntartható fejlődés bizottság az 
egészséges életmódra való nevelésre irányuló törekvésekben figyelemmel 
fogja kísérni ezt, és a tornaterem, a tömegsport és az ifjúságisport-kultúra 
fejlesztésében jobban szívén viseli ezt, mint az összes többi bizottság – 
gondolom, ez volt a motiváció mögött, ezért került ide benyújtásra. Kérdezem, 
hogy az előterjesztéssel, a módosító indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdés 
vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hat fő. És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy fő tartózkodása mellett 
nem fogadta el a bizottság.  

Bocsánat, a jegyzőkönyv miatt kérdezem, hogy nem tudom, mondtam-
e, hogy kapcsolódik az 1728. javaslathoz, ha nem, akkor pótlom. 
(Közbeszólás.) Igen, az 1728-ashoz, bocsánat, csak figyelmetlen voltam, a 
telefon megzavart.  

A következő módosítónak, amelyet tárgyalnunk kell, a háttéranyagbeli 
sorszáma az 1960-as, ezt a Lehet Más a Politika frakciója nyújtotta be, és a 
vállalkozások költségvetési befizetései kapcsán a bányajáradékra vonatkozó 
indítvány a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai sorban történő 
változtatását javasolta. Kérdezem azt, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés. 
(Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hét szavazattal a bizottság nem támogatta az indítványt.  

A következő költségvetési pont az 1963. módosítás, ezt a Lehet Más a 
Politika frakciója nyújtotta be, és a környezetterhelési díj érdemi növelésére és 
ökoadó kivetésére irányuló javaslatról szól az indítvány, amely nem 
kapcsolódik más háttéranyagbeli ponthoz. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben szavazunk róla. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egy fő. Ki az, aki nem támogatja módosító indítványt? 
(Szavazás.) Hét szavazattal a bizottság nem támogatta az indítványt.  

A következő módosító indítvány, amelyről tárgyalnunk kell, az 1964. 
sorszámú, itt sincs kapcsolódó javaslat. Ezt a Lehet Más a Politika frakciója 
nyújtotta be, és ez a költségvetés közvetlen bevételei soron a szén-dioxid-
adóval és a hazai kvótabevételekkel kapcsolatos költségvetési ökoadó 
kivetésére tett javaslat. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek 
megfelelően kérdezem a tárca álláspontját. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tudnánk olyat benyújtani vajon, amit 

támogatnának? …Na, mindegy, ez egy költői kérdés marad.  
Akkor nem támogatta a tárca. Kérdezem, hogy akkor szavazhatunk-e 

róla. (Nincs ellenvélemény.) Megállapítom, hogy nincs más igény, akkor 
szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egy 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nemmel a bizottság nem 
támogatta a módosító indítványt.  

A következő módosító indítvány sorszáma a 2024., ez összefügg a 147. 
módosító javaslattal, amelyet Rig Lajos, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és 
Ander Balázs jobbikos képviselőtársaink nyújtottak be. A javaslat a 
Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos, az öregségi nyugdíj vonatkozásában a 
férfiak korhatár alatti nyugellátására vonatkozó költségvetési módosító, amely 
a férfiak hamarabbi nyugellátására adna lehetőséget. Kérdezem, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja 

ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
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tartózkodás mellett nem fogadta el a bizottság. …Mi már nyugdíjba 
mehetnénk, igaz? …Ne támogassuk, vagy ne menjünk! 

A következő a háttéranyagban a 2042. sorszámú javaslat, amely Z. 
Kárpát Dániel jobbikos képviselőtársunk indítványa. Ez az Egészségbiztosítási 
Alap költségvetési részéhez tartalmaz módosítót a gyógyfürdő és egyéb 
gyógyászati ellátás támogatására vonatkozóan. Megkérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs ilyen. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elmulasztottam megjegyezni, hogy a 

módosító indítvány összefügg a 638. módosítással, tehát ennek függvényében 
szavazunk róla. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja ezt. 
(Szavazás.) Egy fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt fő. És ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két fő tartózkodása mellett nem fogadta el a 
bizottság.  

A következő módosítási pont a 2106. módosító indítvány. Szeretném 
elmondani, hogy ez, ha jól értem, összefüggésben van az 537. és a 2074. 
módosító indítvánnyal. A javaslat tárgya a napelemes energiaellátás kiépítése 
Bögöte közintézményeiben és az erre irányuló költségvetési javaslat. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki 
nem jelentkezik.) Megkérdezem a tárca álláspontját. (Heringes Anita 
elhagyja az üléstermet.) 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy ki szeretné, 

hogy Bögötén a napelemes energiaellátás kiépítése a közintézményekben 
központi költségvetési forrásokból megvalósuljon. (Szavazás.) Egy fő 
szeretné. Ki az, aki nem szeretné? (Szavazás.) Hét nemmel elvetettük a 
módosító indítványt.  

A következő és egyben utolsó költségvetési módosító indítvány a 2185. 
sorszám alatt került benyújtásra, Vona Gábor jobbikos képviselőtársunk 
nyújtotta be a térségi szelektív hulladékkezelő létrehozása Gyöngyösön 
témakörben. Ez összefügg az 517. indítvánnyal – a jogtechnikai pontosítások 
jegyzőkönyvbe mondása nem szükséges, ebben az esetben csak az 517. 
módosító javaslatot említem –, és mint elmondtam, a szelektív hulladékkezelő 
létrehozására irányuló költségvetési támogatást kívánja megvalósítani. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. (Senki 
nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ennek megfelelően a tárca 
álláspontját kérem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így szavazunk róla. Ki az, aki tudja ezt 

támogatni? (Szavazás.) Egy fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
fővel elvette a költségvetési módosító indítványt a bizottság.  
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Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a kormányoldalon történt-e 
bármilyen arra irányuló indítvány, amely bizottsági módosító benyújtására 
tenne javaslatot. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, és nem 
érkezett ilyen.  

Akkor dönthetünk a részletes vita lezárásról. Kérdezem, hogy van-e 
még valakinek a költségvetési módosító indítványok vonatkozásában kérdése 
vagy hozzászólása. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Akkor két szavazás következne. Elsőként a részletes vita lezárásáról 
döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását. Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nyolc fő, megállapítom, hogy 
egyhangú.  

Ezt követően a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról kell döntenünk. Egy pillanat türelmüket kérem. (Heringes 
Anita visszatér az ülésterembe.) Köszönöm szépen a türelmüket. A részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról kell hogy döntsünk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Kérem, hogy aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy hét fő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Két fő, és 
nem tartózkodott senki ezek szerint.  

Ezek után a házszabálynak megfelelően kérem, hogy jelezzék, ha 
kisebbségi véleményt fogalmaztak meg a törvényjavaslat tekintetében. 
(Heringes Anita jelentkezik.) Tudomásom szerint Heringes Anita 
képviselőtársunk és jómagam maradtunk kisebbségben sajnálatosan a 
véleményünkkel, és ezt szeretnénk a jegyzőkönyvben rögzíteni.  

A többségi és kisebbségi véleményeket az ülés után írásban kell 
benyújtaniuk a frakciónak 2017. május 24-én, szerdán, azaz a mai napon 
16 óráig. A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi, míg a kisebbségi 
vélemény a jelentés függelékében jelenik majd meg. A költségvetési törvény 
plenáris tárgyalásakor sajnos nincs lehetőség arra, hogy a bizottság többségi 
és kisebbségi véleményét tolmácsoljuk az Országgyűlés részére, ennek 
megfelelően fel kell hogy hívjam a figyelmet arra, hogy az írásba foglalt 
vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a vitában elhangzottak.  

Köszönöm az előterjesztő részvételét és a Földművelésügyi 
Minisztérium munkatársainak a rendelkezésre állását. Az első napirendi 
pontot ennek megfelelően lezárom. 

Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/15403. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Ezzel át is térnénk a második napirendi pontra, amely az egyes 
törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslatról szóló önálló képviselői indítvány 
megtárgyalására irányul. Az önálló indítványt jómagam nyújtottam be, ennek 
megfelelően, hogyha megkérhetem valamelyik alelnök urat – Bencsik János 
alelnök úr vállalja? (Bencsik János bólint.) –, nyújtson segítséget a napirendi 
pont levezetésében, hiszen előterjesztőként be kellene hogy mutassam a 
javaslatot.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Megkérem az elnök urat, legyen szíves ismertetni az önálló 
tárgysorozatba vételi indítványát.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy 
egy állatvédelmi salátatörvény-javaslatot nyújtottam be a bizottsághoz, 
amelynek a múltjáról annyit kell tudniuk, hogy a bizottság keretein belül 
hívtam meg több mint egy évvel ezelőtt, tavaly, az év legelején megközelítőleg 
harminc állatvédelmi szervezetet ugyanebbe a terembe, hogy kikérjem a 
véleményüket azzal kapcsolatban, hogy milyen módosítások és lépések 
lennének szükségesek annak érdekében, hogy a magyar állatvédelem jogi 
hátterét erősíteni tudjuk, és lehetőség szerint szigorúbb közigazgatási, jogi, 
polgári jogi, illetve büntetőjogi védelmet tudjunk nyújtani a háziállatoknak. A 
házi méhekről is, tehát nem csak gerinces fajokról szól a javaslat, az 
állatvédelmi tevékenységet kibővíti, és nyilvánvalóan a civil szervezetek 
jogérvényesítési és jogképességi lehetőségeit bővíti az indítvány. Az 
indítványban – mint mondottam, salátajelleggel – a különböző 
jogszabályokhoz való hozzányúlás lehetőségeit tartottuk indokoltnak.  

Tájékoztatásképpen szeretném mondani bizottságitag-társaimnak, 
főleg a kormánypártiaknak, hogy a kormánypárt nyitottnak mutatkozott arra, 
hogy ezen módosításokból történjen valami. Most kérek segítséget, mert 
mindig bajban vagyok, Volner Pál, az igazságügyi… (Közbeszólás: Völner Pál!) 
Bocsánat, akkor a jegyzőkönyvnek: tehát az Igazságügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára biztosította arról a benyújtó civil szervezeteket, hogy 
indokolt lehet ennek az Igazságügyi Minisztérium által történő támogatása és 
összefogása, ez tavaly év elején történt. Ennek megfelelően én nem léptem, 
nem tettem annak érdekében semmit, hogy ezt benyújtsam önálló képviselői 
indítványként, ismerve a nemzeti együttműködés rendszerét nem láttam 
esélyét, hogy egy ilyen politikától független szakmai ügy így előrehaladjon, és 
többszöri egyeztetést folytattam az Igazságügyi Minisztériummal, akik 
minden esetben biztosítottak az érdemi előrelépésekről – de ez lassan másfél 
éve történt, tehát tavaly január-februárban zajlottak az eredeti előkészítések. 
Sajnos azóta sem történik semmilyen lépés, habár az állatvédelmet érintő 
súlyos jogszabálysértések és normaszegések szinte hónapról hónapra 
megrázzák a közösségi média szereplőit, hiszen szerte az országban mindenütt 
olyan állatkínzásokról számolnak be, amelyek sokakat ráznak meg.  

Alapvetően az állatvédelem fontosságának jelentőségét azért kell hogy 
elmondjuk, mert az állatkínzás és az állatokkal való bánás egy lépés ahhoz, 
hogy a magukra maradottak és magukat megvédeni nem tudók irányába más 
kegyetlenségek is megvalósuljanak, ezért az állatvédelmi kultúrát, az 
állatokkal, a természettel való együttélést, az állatokkal kapcsolatos 
harmonikus gazdálkodási lehetőségeket igyekszik módosítani ez a javaslat. Ez 
gyakorlatilag a vad védelméről szóló, a vadászatok során, illetve a 
vadgazdálkodási tevékenység során kialakult problémákra is reflektál, 
konkrétan a méhekre és ez irányú más pollinátor fajokra, amelyek alapvető 
ökosztisztéma-szolgáltatásokat látnak el. Szintén irányuló intézkedéseket tesz, 
igyekszik a jogi lehetőségeit kiterjeszteni az állatvédelmi bűncselekmények 
ügyében az eljáró rendszereknek, a legfontosabb intézkedésként igyekszik a 
kóbor háziállatok kezelésének a problémáit kezelni, és ennek a jogi helyzetét, 
ami nagyon sok esetben rendezetlen, megoldani. Állatvédelmi termékdíj 
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bevezetését szorgalmazza, aminek a kivetését a pirotechnikai termékek 
vonatkozásában tartja indokoltnak, hogy a különböző tűzijátékok – főleg 
szilveszter környékén – kapcsán befolyt forrásokból lehessen ellátni 
állatvédelmi feladatot, hiszen akkor nagyon sok háziállat szökik el. A kóbor 
állatok befogásával kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatokra vonatkozó 
javaslatokat tesz, környezetvédelmi, ebben állatvédelmi civil szervezetek 
jogérvényesítési lehetőségeit bővíti ki, és új szankcióként bevezeti az 
állattartástól való eltiltás jogintézményét, ami különösen indokolt lehet annak 
tükrében, hogy az állatkínzás következtében az esetek többségében a 
végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására sajnos nem kerül sor. A 
szúnyogirtás jelenlegi kémiai rendszerére vonatkozóan is tesz javaslatokat, 
hisz – mint mondottam – a pollinátor fajok védelme esetében ez kiemelten 
fontos lehet. És a polgári törvénykönyv vonatkozásában a tulajdonjogot is 
igyekszik rendezni, hiszen a kirepült méhraj kapcsán szűkíti az eltulajdonlás 
lehetőségeit.  

Mindezek együttes irányát illetően garantálhatom valamennyiüknek, 
hogy teljes mértékben szakmai, civil szervezetekkel egyeztetett álláspont van 
előttünk, ehhez kérem a tárgysorozatba vétel kapcsán a támogatásukat. 
Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: A tárgysorozatba vételi indítvánnyal kapcsolatosan van-e 

valakinek kérdése, hozzászólási szándéka? (Senki nem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy nincs.  

Gondolom, hogy akkor az elnök úr nem kívánja összefoglalni a vitát.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Nem, és 

nem is válaszolok. (Derültség.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kerül sor. Aki támogatja 
a tárgysorozatba vételi indítványt, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
kettő. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az hét nem szavazat.  

Az indítvány tárgysorozatba vételi javaslatát a bizottság nem támogatta.  

Az azbesztmentesítéssel összefüggő, továbbá nem 
halasztható feladatokról szóló H/15435. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Ismételten az elnök úr következik, a harmadik napirendi pont 
keretében az azbesztmentesítéssel kapcsolatos tárgysorozatba vételi indítvány 
ismertetése következik.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gyakorlatilag az Országgyűlésről szóló 
törvénynek megfelelően „Az azbesztmentesítéssel összefüggő, tovább nem 
halasztható feladatokról” címmel nyújtottam be határozati javaslatot, amely 
tíz pontban foglalná össze azokat az intézkedéseket, amelyekről idáig sajnos 
meglehetősen kevés szó esett a bizottságban – de már legalább esett róluk szó, 
részben Sneider Tamás jobbikos képviselőtársunk egyik indítványára.  
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Gyakorlatilag az azbeszt problémáját valamennyien ismerik. Nagyjából 
a múlt század elejéig nyúlik vissza ennek a problematikája, amikor 
gyakorlatilag a gyártó cégeknél egyértelműen kiderült, hogy az ott húsz évnél 
több időt eltöltött munkatársak, akik ilyen környezetben dolgoztak, nagyon-
nagyon magas arányban, 66 százalékban légzőszervi megbetegedésekben, 
többségében rákban haltak meg, ami egyértelműen rámutatott ennek az 
anyagnak a veszélyességére. Ezzel kapcsolatban a ’40-es évektől folyamatosan 
voltak szigorítások, míg végre az Európai Unió területén az anyag betiltásra 
került, és 1990-től az újbóli forgalomba hozatalra irányuló törekvések 
Magyarországon is megteremtették annak a hátterét, hogy új esetben az ne 
kerüljön beépítésre.  

Az azbeszttartalmú anyagok, tehát az azbesztpala, a cement szakszerű 
elhelyezésére, ártalmatlanítására megszülettek a magyar jogszabályok, 
ugyanakkor az elmúlt időszakban sem volt érdemi intézkedés arra, hogy a 
korábban ilyen anyagokból és alapanyagokból épült épületek és ezek az 
építőanyagok kivezetésre kerüljenek. Egyértelműen elmondható, hogy a 
magyar társadalomnak nincs meg az a pénzügyi forrása, hogy ezeket önerőből 
megvalósítsa, ennek megfelelően a kormányzatnak érdemi intézkedéseket kell 
tennie, hogy ezek a lépések megtörténjenek, és nem megy költségvetési vagy 
külön pályázati források nélkül annak a megteremtése, hogy azoknak a családi 
házaknak a sokasága, amelyek ebben érintettek, ki tudjanak lépni ebből a 
veszélyes anyagból. 

Mint az valamennyiük számára ismert, az azbesztnek a porladéka 
gyakorlatilag olyan apró, hogy simán átjut a légzőszerven, majd a tüdőben 
vagy a légzőszerv különböző útjain betokozódik, sejtburjánzást, tumort 
okozhat, és végső soron rák is keletkezhet. Sokféle megbetegedést okoz, és 
azoknál a családoknál, ahol a pénzügyi lehetőségek nincsenek meg arra, hogy 
ezt az ártalmatlanítást megtegyék, bizony nagy-nagy segítségre van szükség. 
Most, jelen pillanatban, a jelenlegi gyakorlatban sajnos nemhogy segítséget 
nem kapnak ezek a családok, hanem kifejezetten költségbe verik őket, hiszen a 
felújítások során, hogyha ilyen jellegű felújítás történik, az ártalmatlanításról 
saját költségükön kell gondoskodniuk, holott ez egy egyértelmű közfeladat és 
közcél.  

A tíz pontban gyakorlatilag igyekeztem összeszedni azokat a 
kérdéseket, amelyek a Magyarországon fellelhető ilyen jellegű épületek 
azbesztmentesítésére a legfontosabb törekvéseket meg tudnák valósítani. A 
kormányra vonatkozó konkrét intézkedései javaslatokat fogalmaztunk meg, a 
Tisztiorvosi Hivatalnak, a Közegészségügyi Központ által történt 
felméréseknek a figyelembevételével igyekeztünk az azbeszttel kapcsolatos 
egészségügyi és környezeti állapotokra gyakorolt hatások figyelemmel 
kísérésére, az érintett településeknél az azbesztpala, a cement, a szórt azbeszt 
és a panelek folyamatos kivezetésére és cseréjére, ahol csak erre mód van. 
Mindezeknek a megvalósítására irányul a javaslat.  

Természetesen a kérdésekre válaszolok, és megköszönöm, hogyha az ez 
irányú törekvéseket támogatni tudják. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Annyi pontosítást szeretnék tenni a Sallai úr által 

elmondottakhoz, hogy a március 28-ai tematikus ülésünkön az indítványomra 
önálló napirendi pont keretében foglalkoztunk az azbesztmentesítés 
kérdésével… 
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SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: 
Bocsánat! 

 
ELNÖK: …, ahol mind kormányzati tisztviselők, mind kormányzati 

háttérintézmények képviselői, illetve meghívott szakértők segítségünkre 
voltak ebben a kérdésben, és V. Németh Zsolt államtitkár úr beszámolt a 
kormányzat azbesztmentesítéssel kapcsolatos eddigi munkájáról, illetve a 
későbbi tervekről is.  

Az indítvánnyal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólási 
szándéka? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor tisztelettel 
kérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e összefoglalót tartani.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Igen, 

mindössze annyit, hogy elnézését kérem az alelnök úrnak, hiszen a 
kezdeményezése nagyon-nagyon hasznos volt, és bocsánatot kérek, amiért 
külön nem említettem meg. Viszont pont ez a beszámoló nagyjából rámutatott 
arra, hogy hét év kormányzás után sincs érdemi előrelépés, és most is csak 
olyan tervekről beszélünk, amelyeknek a jövőbeli megvalósítását teljes homály 
fedi, holott ezek az intézkedések a lehető leggyorsabb lépéseket tennék 
szükségessé. Éppen ezért nyújtottam be a javaslatot. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászólási szándék, akkor 
szavazásra teszem fel Sallai úr tárgysorozatba vételi indítványát. Aki 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez három igen szavazat. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Olyan nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) Hat 
tartózkodó szavazattal, három igen mellett a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt.  

Az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat visszaadom Sallai úr 
számára.  

 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. 

Az Allergia-parlagfű kerekasztal működéséről szóló 
határozat megvitatása és elfogadása 

Elnöki bevezető 

A következő napirendi pont az Allergia-parlagfű kerekasztal 
működéséről szóló határozat megvitatása és elfogadása. A bizottság tagjainak 
az elnézését kérem, ma reggel került csak kiküldésre az anyag, ennek 
megfelelően kérdezem, hogy milyen részletességgel indokolt az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás, mindenki át tudta-e nézni ezt a határozati javaslatot. 
Kérdezem, hogy van-e konkrét kérdés ezzel kapcsolatban. (Senki nem 
jelentkezik.) Ezek szerint mindenki átnézte.  

Ha megengedik, azért nagyon röviden összefoglalom. Mint a 
történteket valamennyien ismerik, valóban egy ilyen haváriahelyzet állt be, 
hogy egy viszonylag hasznos, szükséges és korábban eredményesen működő 
kerekasztal adminisztratív okok miatt fel kellett hogy függessze a 
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tevékenységét, és ennek a helyreállítására és rekonstrukciójára kerülne sor a 
határozati javaslattal.  

A határozati javaslatban Heringes Anita képviselő asszonyt és Dankó 
Béla képviselő urat a parlagfű kerekasztal alakuló ülésének összehívására 
kérjük fel, és a határozati javaslat konkrét intézkedéseket javasol, hogy az 
Országgyűlés állandó bizottságaiból, az érintett minisztériumokból, az érintett 
civil szervezetekből és az érintett szakmai szervezetekből kerüljenek 
meghívásra. Az Allergia-parlagfű kerekasztal korábbi működési gyakorlatát 
figyelembe véve a szervezeti és működési szabályzatát saját maga határozhatja 
meg, remélhetőleg ebben érdemi változás csak az lesz, hogy még egyszer ilyen 
önfeloszlatásra ne kerüljön sor, vagy azt a szabályozást az ügyrendből 
valószínűleg szerencsés kiszedni. Az Allergia-parlagfű kerekasztal korábbi 
működési gyakorlatát figyelembe véve állandó tanácskozási joggal a 
meghívottak körét is saját maga fogja meghatározni.  

Megkérdezem, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés 
vagy hozzászólás. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 

Heringes Anita hozzászólása 

HERINGES ANITA (MSZP): Csak annyit szeretnék jelezni, hogy 30-ára 
már össze is hívtuk az ülést. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Ezek után főleg bízom benne, hogy a kormánypártok 

támogatását fogja élvezni a határozati javaslat. (Derültség.)  
Kérdezem, hogy van-e további kérdés… 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Dankó képviselőtársam támogatásával, 

így én is nagyon bízom benne, hogy a kormánypártok is támogatják.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy felmerül-e további kérdés vagy hozzászólás a 

határozati javaslattal kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. Ebben az esetben döntünk a határozati javaslatról.  

Határozathozatal 

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 13/2014-2018. 
számú, az Allergia-parlagfű kerekasztal működéséről szóló határozati 
javaslatról szavazunk. Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy kilenc igennel 
egyhangúlag elfogadtuk.  

Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok a kerekasztalnak. Bízunk 
benne, hogy el tudja látni korábbi hasznos tevékenységét.  

Egyebek 

Ezzel megnyitom az ötödik napirendi pont, az egyebek tárgyalását. 
Jelen pillanatban nem látszódik, hogy ebben az ülésszakban lesz-e még ülés. 
Egyedül egy dolog maradt függőben, amiben nagyon-nagyon szívesen hívnám 
össze az ülést, hogyha erre lehetőség lenne. Továbbra is nagy tisztelettel 
várjuk a kormánypárti frakció álláspontját Szabó Marcellnek a még 
ombudsmanhelyettesként benyújtott országgyűlési határozati javaslatával, a 
Fatestvér-programmal kapcsolatban. Ez tavaly november óta van függőben, és 
azért nem vállalta fel egyik ellenzéki párt sem, hogy ezzel ne rontsuk a 
kezdeményezés esélyeit. Illetve a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia 
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előrehaladási jelentésének a megtárgyalására kerülhetne még sor, itt Bartus 
Gábor titkár úr keresett meg, hogy nagy örömmel a bizottság rendelkezésére 
állna, hogyha még látjuk lehetőségét, hogy érdemben foglalkozzunk az 
előrehaladási jelentés megtárgyalásával, amire nézve egyébként jogszabályi 
kötelezettségünk is van, de… (Bencsik János: Nincs!) Nincs, bocsánatot kérek, 
elnézést kérek, akkor csak a titkár úr kérése van, illetve az érdekeltségünk 
ezen szakterület szakmai lépéseinek a vizsgálatában.  

Az egyebek között még beszámolhatok arról, hogy a múlt héten nagyon 
sikeresen és eredményesen zajlott le a Mezőgazdasági bizottság és a 
Fenntartható fejlődés bizottsága közös szervezésében a GMO-konferencia, 
tehát a genetikailag manipulált élő szervezetek magyarországi jelenlétével 
kapcsolatos konferencia. Közel 170 ember regisztrált, és ezúton szeretném 
megköszönni kormánypárti képviselőtársaim támogatását is, hogy ezt 
lehetővé tették, valamint a Mezőgazdasági bizottság támogatását, és az 
Országgyűlés Hivatalának, hogy a feltételeket biztosította.  

Megkérdezem, hogy az egyebek között van-e még kérdés vagy 
hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Az ülés berekesztése 

Így aztán a kormánypárti kabinet vezetőjével szeretnék majd egyeztetni 
az ügyben, hogy látják-e még érdemi lehetőségét annak, hogy az említett 
kérdésekben összehívjunk még egy ülést. Amennyiben nincs meg erre a 
kormánypárti törekvés, abban az esetben valamennyiüknek további jó munkát 
és kellemes nyarat kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt voltak.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 31 perc)  
 

 
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


